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 Regulamento de réxime interior 
 

1.- Introducción e fundamentos legais: 
 

O artigo 90, apartado f), do decreto 324/1996 de 26 de xullo (DOG 09-08-96), que aproba 
o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria, establece que o Proxecto 
Educativo dos Institutos debe incluír como parte do mesmo o Regulamento de Réxime Interior. 
No capítulo III do citado decreto (artigos 99-101) establécense os aspectos mínimos a incluír no 
citado regulamento. En virtude do disposto na normativa arriba citada, o Consello Escolar do IES 
Fernando Esquío de Xubia-Neda, na sesión celebrada o día 25 de abril de 2002 aprobou o 
presente Regulamento de Réxime Interior. 
 

2.- Organigrama do Centro 
 
2.1.- Órganos de goberno: 

- Unipersoais: 
- Director/a 
- Vicedirector/a 
- Xefe/a de estudios 
- Secretario/a 

- Colexiados: 
- Consello Escolar 
- Claustro de Profesores 

2.2.- Órganos de coordinación docente: 
- Departamentos: 

- Departamentos didácticos: Artes Plásticas, Ciencias Naturais, Economía, 
Educación Física e Deportiva, Filosofía, Física e Química, Lingua Francesa, 
Latín e Grego, Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, Música, 
Relixión, Tecnoloxía, Xeografía e Historia. 

- Departamento de orientación 
- Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

 
            - Comisión de coordinación pedagóxica 
            - Titores e equipos docentes 

- Equipo de normalización lingüística 
2.3.- Xunta de delegados 
2.4.- Asociación de Pais de alumnos 
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3.- Equipo directivo: 

 
Art1 1 

O equipo directivo está composto polos órganos unipersoais de goberno do Centro: O 
Director/a, o Vicedirector/a, o Xefe/a de estudios e o Secretario/a  que actuarán coordinada e 
solidariamente. 
 
Art1 2 

Reuniránse cantas veces sexa necesario para desempeñar as súas funcións e a lo menos 
unha vez á semana en horario fixado ó comezo do curso. 
 
Art1 3 

Sempre que haxa algunha actividade docente no Centro haberá un membro do equipo 
directivo de garda que, en ausencia dos restantes membros do equipo, asumirá as súas funcións 
para dar a solución máis axeitada ós problemas urxentes que poidan presentarse. 
 
Art1 4 

Nestas gardas, coñecidas como gardas de dirección, o membro do equipo directivo velará 
especialmente polo cumprimento do horario do profesorado, funcionamento dos profesores de 
garda e atención ós alumnos que presenten problemas que non poidan ser solucionados na aula 
ou polos profesores de garda (accidentes, enfermidades, retardos na entrada, expulsións de clase, 
etc.) 

3.1.- Director 
 
Art1 5 

O Director é nomeado pola administración, ben ó resultar elixido polo Consello Escolar 
do Centro, ben por ausencia de candidatos; a duración do seu mandato será a especificada na 
normativa legal. Tanto nun caso coma noutro, o Director  propoñeralle á Delegación de Educa-
ción ó resto dos membros do equipo directivo, que no caso de cese ó remate  do seu mandato, 
cesarán automaticamente con el. 
 
Art1 6 

As competencias do Director/a son as seguintes: 
a.- Representar oficialmente á Administración educativa no instituto, sen prexuízo das 

atribucións das demais autoridades educativas.  
b.- Ostenta-la representación do instituto.  
c.-  Dirixir e coordinar tódalas actividades do instituto, cara á consecución do proxecto 

educativo do centro e de acordo coas disposicións vixentes, sen prexuízo das competencias do 
Consello Escolar e do claustro do instituto.  

d.-  Visa-las certificacións e documentos oficiais do instituto.  
e.-  Designa-lo xefe ou xefa de estudios, e, de se-lo caso, o secretario ou secretaria e 

vicedirector ou vicedirectora e propoñe-lo seu nomeamento e cesamento. Designa-los xefes de 
departamento, os coordinadores e os titores, de acordo co procedemento establecido neste 
regulamento. 

i.-  Executa-los acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia.  
g.-  Coordina-la elaboración do proxecto educativo do centro, proxecto curricular e 
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programación xeral anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola Administración 
educativa e polo Consello Escolar, e coas propostas formuladas polo claustro e outros órganos de 
participación, responsabilizándose co equipo directivo da súa redacción e velando pola súa 
correcta aplicación.  

h.-  Convocar e presidi-los actos académicos, o Consello Escolar, o claustro, a comisión 
de coordinación pedagóxica do instituto, a comisión económica do Consello Escolar e cantas 
outras se constitúan regulamentariamente, podendo delega-la presidencia dalgunha destas comi-
sións noutros membros do equipo directivo.  

i.-  Cumprir e facer cumpri-las leis e demais disposicións vixentes. 
j.-  Exerce-la xefatura de todo o persoal adscrito ó instituto.  
k.-  Favorece-la convivencia do centro e impoñe-las correccións que corresponda, de 

acordo coa normativa vixente e co regulamento de réxime interior e tendo en conta a valoración 
do Consello Escolar.  

l.-  Garanti-lo dereito de reunión de profesorado, alumnado, pais e nais de alumnos e 
persoal de administración e de servicios, de acordo co disposto na lexislación vixente.  
m) Colaborar coa inspección educativa na valoración da función pública docente.  
n) Xestiona-los medios humanos e materiais do instituto, dinamizando os distintos sectores da 
comunidade educativa, especialmente os restantes membros do equipo directivo e xefes de 
departamento, canalizando aportacións e intereses e buscando canles de comunicación e 
colaboración.  

ñ.-  Promover e impulsa-las relacións do instituto coas institucións do seu contorno.  
o.-  Trasladar ó delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria a memoria anual sobre as actividades e situación xeral do instituto así como, se é o 
caso, as propostas de solución ós problemas existentes.  

p.-  Facilita-la adecuada coordinación con outros servicios educativos da zona.  
q.-  Coordinar e fomenta-la participación dos distintos sectores da comunidade escolar e 

procura-los medios precisos para a máis eficaz execución das súas respectivas competencias.  
r.-  Proporciona-la información que lle sexa requirida polas autoridades educativas 

competentes e colaborar en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos do centro.  
s.-  Promover, de se-lo caso, as relacións cos centros de traballo que afecten á formación 

do alumnado e á súa inserción profesional, e asina-los convenios de colaboración, unha vez 
informados polo Consello Escolar, entre o instituto e os mencionados centros.  

t.-  Facilita-la información sobre a vida do instituto ós distintos sectores da comunidade 
escolar.  

u.-  Autoriza-los gastos de acordo co orzamento do instituto e ordena-los pagamentos.  
v.-  Realiza-las contratacións de obras, servicios e subministracións de acordo co que 

regulamentariamente se estableza.  
 

3.2.- Vicedirector/a 
 
Art1 7 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas competencias son as 
seguintes: 

a.-  Substituí-lo director en caso de ausencia ou enfermidade.  
b.-  Organizar, conxuntamente co director e xefe de estudios, os actos académicos.  
c.-  Coordina-la realización das actividades complementarias e extraescolares, segundo as 

directrices aprobadas polo Consello Escolar do instituto.  
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d.-  Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de traballo do alumnado 
que cursa ciclos formativos ou programas de garantía social.  

e.-  Aquelas funcións que o director lle encomende dentro do ámbito da súa competencia.  
 

3.3.- Xefe/a de estudios 
Art1 8 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas competencias son as 
seguintes: 

a.-  Exercer, por delegación do director é baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 
docente en todo o relativo ó réxime académico.  

b.-  Substituí-lo vicedirector en caso de ausencia ou enfermidade do director e vicedirec-
tor.  

c.-  Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orienta-
ción de profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo do instituto, os proxectos 
curriculares de etapa e a programación xeral anual.  

d.-  Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos 
de alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral 
incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estricto cumprimento.  

e.-  Coordina-las actividades dos xefes de departamento.  
f.-  Coordinar e orienta-la acción dos titores, coas aportacións, se é o caso, do departa-

mento de orientación e de acordo co plano de orientación académica e profesional e do plano de 
acción titorial.  

g.-  Coordina-la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así 
como planificar e organiza-las actividades de formación de profesores realizadas polo instituto.  

h.-  Coordina-la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 
avaliación, adaptación curricular, diversificación curricular e actividades de recuperación, 
reforzo e ampliación.  

i.-  Facilita-la organización do alumnado e impulsa-la súa participación no instituto.  
j.-  Establece-los mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 

atención a alumnado accidentado ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento 
do centro.  

k.-  Organiza-la atención do alumnado nos períodos de lecer.  
l.-  Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do ámbito 

da súa competencia.  
 

3.4.- Secretario/a 
 
Art1 9 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas competencias son as 
seguintes: 

a.-  Ordena-lo réxime administrativo do instituto, de conformidade coas directrices do 
director .  

b.-  Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do instituto, levantar acta 
das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director. 

c.-  Custodia-los libros e arquivos do instituto 
d.-  Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados 
e.-  Realizar coa colaboración dos xefes de departamento o inventario xeral do instituto e 



 
 

I.E.S. “FERNANDO ESQUÍO” – Regulamento de Réxime Interior 

5

mantelo actualizado. 
f.-  Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

mobiliario ou calquera material inventariable. 
g.-  Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do director, a actividade e funciona-

mento do persoal de administración e de servicios adscrito ó instituto. 
h.-  Elabora-lo anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas directrices do 

Consello Escolar e oída a comisión económica. 
i.-  Ordena-lo réxime económico do instituto, de conformidade coas instruccións do 

director, realiza-la contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as autoridades corres-
pondentes. 

j.-  Velar polo mantemento material do instituto en tódolos seus aspectos, de acordo coas 
indicacións do director. 

k.-  Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normati-
va, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 

l.-  Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica. 
m.-  Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de compe-

tencia. 
 

4.- Órganos colexiados 
Art1 10 

Son órganos de goberno colexiados o Consello Escolar onde están representados os 
distintos membros da comunidade escolar, e o Claustro de Profesores do que forman parte a 
totalidade das profesoras e profesores que prestan servicio no Instituto. 
 

4.1.- Normas xerais de funcionamento 
Art1 11 

Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por 
trimestre e sempre que o convoque o seu presidente, ben por propia iniciativa, ben a solicitude de 
a lo menos un tercio dos seus membros. Neste último caso, a solicitude deberá facerse por 
escrito, acompañado das firmas necesarias e asuntos que queren tratarse; o Director convocará a 
reunión antes de vinte días contados dende o día seguinte a aquel que se presente a petición, e a 
sesión deberá celebrarse no prazo máximo dun mes. 
 
Art1 12 

As convocatorias  faranse normalmente por escrito e con, a lo menos, unha semana de 
anticipación, salvo en casos de urxencia xustificada en que poderá convocarse verbal ou 
telefonicamente; neste caso, na mesma sesión, o Director deberá xustificar a urxencia da 
convocatoria. 
 
Art1 13 

Poderán convocarse sesións extraordinarias cando a urxencia do tema a tratar así o esixa 
ou non poida tratarse razoablemente nunha sesión ordinaria. 
 
Art1 14 

Na convocatoria das sesións ordinarias deberán figurar como mínimo na orde do día un 
punto para a lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ou sesións anteriores (sempre 
que non se teñan aprobado ó remate da propia sesión) e un apartado con rogos e preguntas. 
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Ademais deberán figurar tódolos puntos importantes a tratar; en relación con estes últimos, a 
convocatoria acompañarase da información necesaria e, en todo caso, esta estará a disposición de 
tódolos membros para a súa consulta. 
 
Art1 15 

Nas sesións extraordinarias non se lerán as actas pendentes, nin existirán os rogos e 
preguntas; deberá debaterse o único punto da orde do día, que será o único que figure na convo-
catoria. 
 
Art1 16 

Tódolos membros dos órganos colexiados teñen dereito a participar nos debates das 
sesións que serán moderadas polo seu presidente. Este concederá palabra e turno ós participantes 
e poderá, en caso de flagrante abuso, limitar o tempo de intervención. En casos excepcionais, 
tanto pola duración esaxerada da intervención como se o tono ou a actitude do intervinte é 
marcadamente contrario ás normas máis elementais de convivencia, o presidente poderá retirarlle 
a palabra, e se persiste, invitalo a abandonar a sesión. 
 
Art1 17 

Cando a duración dunha sesión así o aconselle, o presidente poderá suspender momenta-
neamente a sesión e conceder un descanso que non deberá superar os trinta minutos. Se a marcha 
dos debates fai prever unha duración excesiva (máis de catro horas) deberá suspenderse a sesión 
e convocar na mesma ós presentes para o primeiro día lectivo seguinte; neste caso avisarase polo 
medio máis axeitado ós membros non presentes na reunión. 
 
Art1 18 

Se nalgún momento dado, os debates e intervencións saen das normas máis elementais de 
convivencia e non poden ser reconducidos, o presidente poderá suspender a sesión. Neste caso 
deberá convocar unha nova sesión para tratar os temas pendentes nun prazo non superior ós dez 
días hábiles. 
 
Art1 19 

O quórum válido para a toma de acordos requerirá a presencia do Director e do Secretario 
(ou persoas que os substitúan) e da metade dos seus membros. De non existir quórum, a reunión 
celebrarase en segunda convocatoria no seguinte día lectivo, no mesmo lugar e hora sendo sufici-
ente a asistencia da terceira parte dos seus membros, e , en todo caso, tres amais do Director e 
Secretario ou persoas que os substitúan. 
 
Art1 20 

As decisións adoptaranse por maioría simple dos presentes salvo que previamente se 
acorde, pola maioría citada, a necesidade dunha maioría cualificada ou así o esixa, por 
imperativo legal, o obxecto de debate. 
 
Art1 21 

Tódolos membros dos órganos colexiados teñen dereito a voto, salvo aqueles que 
expresamente carecen del por imperativo legal; ó remate das votacións poderán formular o seu 
voto particular ou expresar o sentido do seu voto e os motivos que o xustifican. As votacións 
realizaranse a man alzada salvo que algún membro solicite que se faga por escrito e sexa apoiado 
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pola maioría dos presentes; neste caso farase de forma secreta e por escrito. 
Art1 22 

Non poderán ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure na orde 
do día, salvo que a maioría absoluta (a metade máis un dos membros -presentes e ausentes- con 
dereito a voto) estime a urxencia do asunto. 
 
Art1 23 

Tódolos membros teñen dereito a formular rogos e preguntas. Estas deberán ser contesta-
das na mesma sesión se a natureza da pregunta o permite ou noutra posterior en caso contrario. 
 
Art1 24 

De cada sesión que celebre o órgano colexiado levantarase acta polo Secretario, que 
especificará necesariamente as circunstancias de lugar, data e hora de celebración, nome dos 
asistentes, orde do día, puntos principais das deliberacións, así como o contido dos acordos 
adoptados. 
 
Art1 25 

Na acta figurará, á solicitude de calquera membro do órgano colexiado, o voto contrario ó 
acordo adoptado, a súa abstención e mailos motivos que os xustifiquen, ou o sentido do seu voto 
favorable. Do mesmo xeito, calquera membro ten dereito a solicita-la transcripción íntegra da súa 
intervención ou proposta, sempre que aporte no acto, ou no prazo que sinale o Presidente, o texto 
escrito que se corresponda fielmente coa súa intervención; este feito farase constar na acta e 
unirase copia del á mesma. 
 
Art1 26 

Cando se produza unha votación, farase constar na acta os presentes, votos a favor, en 
contra e abstencións. 
 
Art1 27 

Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular por 
escrito no prazo de corenta e oito horas e será incorporado ó texto aprobado. 
 
Art1 28 

Cando os membros do órgano colexiado voten en contra ou se absteñan, quedarán  
eximidos da responsabilidade que, no seu caso, se poida derivar dos acordos. 
 
Art1 29 

As actas aprobaranse na mesma ou na seguinte sesión; aínda así, o Secretario poderá 
emitir certificación sobre os acordos específicos que se teñan adoptado, sen prexuizo da posterior 
aprobación da acta. Nas referidas certificacións farase constar expresamente tal circunstancia. 
 

 
4.2.- Consello escolar 
 

 
Art1 30 

O Consello Escolar  está constituído polos representantes dos alumnos, profesores, pais, 
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nais ou titores legais, persoal non docente e representante do Concello. 
 
 
Art1 31 

Segundo a normativa actual forman parte del catro representantes do alumnado, tres 
representantes dos pais ou nais de alumnos, sete profesores ou profesoras, un representante do 
persoal non docente, un representante do Concello, o Director/a  que é o presidente, o Xefe ou 
Xefa de Estudios e o Secretario/a, con voz pero sen voto, salvo que sexa tamén representante do 
profesorado. 
 
Art1 32 

1.- A renovación do Consello farase por metades cada dous anos, na forma e data que 
indique a lexislación vixente. 

2.- Dentro do Consello escolar  poderán funcionar unha comisión de disciplina e unha 
comisión económica, sen prexuízo de que, para temas concretos, poidan funcionar outras creadas 
ad hoc.  Constituiranse ou renovaranse, se é o caso, ó comezo de cada curso escolar ou ó remate 
do proceso electoral. Reuniranse cantas veces as convoque o Director, ben por propia iniciativa, 
ben a solicitude de a lo menos dous dos seus membros. 

3.- A comisión de disciplina estará integrada polo Director, un profesor, un pai ou nai e 
un alumno o alumna e terá como misión fundamental velar polo cumprimento das normas de 
convivencia do Centro, recibir información e tomar decisións nos casos de problemas que non 
requiran apertura de expediente. 

4.- A comisión económica estará integrada polo Director, o Secretario, un pai ou nai de 
alumnos e un alumno e un profesor ou profesora; encargarase de velar polo cumprimento do 
presuposto aprobado e autorizar ou informar pequenas modificacións no mesmo. 
 
Art1 33 

As competencias do Consello escolar son as seguintes: 
a.-  Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educati-

vo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das 
competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relacións coa planificación e organi-
zación docente. 

b.-  Elixi-lo director ou directora do centro 
c.-  Propoñe-la revogación do nomeamento do director ou directora, logo do acordo dos 

seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.  
d.-  Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación 

vixente.  
e.-  Aprobar e modifica-lo regulamento de réxime interior do instituto.  
 

            f.- Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se axusten á normativa 
vixente. Cando as medidas disciplinarias propostas polo Director correspondan a condutas do 
alumnado que perxudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar será 
informado previamente para ter en conta a súa valoración. 

g.-  Aproba-lo proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.  
h.-  Aprobar e avalia-la programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, 

os aspectos docentes que lle competen ó claustro.  
i.-  Aproba-la programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu 
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desenvolvemento.  
j.-  Establece-las directrices para a participación do instituto en actividades culturais, 

deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese aporta-la súa 
axuda.  

k.-  Establece-los criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos.  
l.-  Promove-la renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixia-la súa 

conservación.  
m.-  Analizar e valora-lo funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.  
n.-  Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos 

que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza. 
o.-  Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en 

período de lecer do alumnado do centro. 
 

4.3.- Claustro de Profesores 
 
Art1 34 

1. O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do 
centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre 
tódolos aspectos docentes do mesmo.  

2. O claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten 
servicio nel e será presidido polo director ou directora do centro. 
 
Art1 35 

Son competencias do claustro:  
a.-  Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e 

curricular do centro e da programación xeral anual.  
b.-  Aprobar e avalia-los proxectos curriculares e os aspectos docentes da programación 

xeral anual, conforme ó proxecto educativo do centro. 
c.-  Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e 

na formación do profesorado do centro.  
d.-  Elixi-los seus representantes no Consello Escolar do instituto e no consello directivo 

do centro de formación continuada do profesorado.  
e.-  Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellora-lo funcionamento do centro en 

calquera dos seus aspectos. 
f.-  Aproba-los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos.  
g.-  Aproba-la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e calendario 

dos exames ou probas extraordinarias. 
h.-  Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro mediante os resultados das avalia-

cións e outros parámetros que se consideren pertinentes.  
i.-  Coñece-las candidaturas á dirección e os programas presentados polos candidatos.  
j.-  Coordina-las funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos e alumnas. 
k.-  Analizar e valora-los resultados da avaliación que do centro realice a Administración 

educativa ou calquera informe referente á súa marcha.  
l.-  Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do centro.  
m.- Recibir información e facer suxestións sobre o proxecto de orzamento do Instituto e 
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sobre a execución do mesmo. 
 

 
 
 
5.- Órganos de coordinación docente 

 
Art1 36 

Son órganos de coordinación docente os departamentos didácticos, o departamento de 
orientación, o departamento de actividades complementarias e extraescolares, a comisión de 
coordinación pedagóxica, o equipo de normalización lingüística e o servicio de biblioteca e 
documentación. 
 

5.1.- Departamentos didácticos 
 
Art1 37 

Os departamentos didácticos son os órganos básicos encargados de organizar e desenvol-
ve-las ensinanzas propias das áreas, materias ou módulos profesionais correspondentes, e as 
actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das súas competencias. 
 
Art1 38 

1. Os departamentos didácticos estarán compostos por tódolos profesores e profesoras 
que impartan o ensino propio das áreas, materias ou módulos profesionais asignados ó departa-
mento.  

2. Cando nun departamento se integren profesores e profesoras de máis dunha das especi-
alidades establecidas, a programación e impartición das áreas, materias ou módulos de cada 
especialidade corresponderalles ós profesores respectivos. 
 
Art1 39 

É competencia dos departamentos didácticos:  
a.-  Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do proxecto 

educativo do instituto e a programación xeral anual.  
b.-  Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración 

dos proxectos curriculares dc etapa.  
c.-  Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica das 

ensinanzas correspondentes as áreas, materias e módulos integrados no departamento, baixo a 
coordinación e dirección do seu xefe ou xefa, e de acordo coas directrices xerais establecidas 
pola comisión de coordinación pedagóxica. 

d.-  Promove-la investigación educativa e propoñerlle ó xefe ou xefa de estudios activida-
des de perfeccionamento do profesorado.  

e.-  Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
f.-  Colaborar co departamento de orientación na prevención e detección temperán de 

problemas de aprendizaxe, así como na programación e aplicación de adaptacións e diversifica-
cións curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de recuperación para os 
alumnos e alumnas que o precisen.  

g.-  Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co departamento 
correspondente.  
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h.-  Organizar e realiza-las probas necesarias para os alumnos e alumnas  con materias ou 
módulos pendentes e, se é o caso, para os alumnos e alumnas libres.  

i.-  Resolve-las reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos e 
alumnas lle formulen ó departamento e dicta-los informes pertinentes.  

j.-  Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da progra-
mación didáctica e os resultados obtidos.  

k.-  Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán impartidas 
polos profesores ou profesoras do mesmo.  
 
Art1 40 

1. Os xefes dos departamentos didácticos, que serán designados polo director ou directora 
do instituto e nomeados polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, desempeñarán o seu cargo durante catro cursos académicos, renovables, de se-lo 
caso. Naqueles departamentos que así o acorden, poderá establecerse unha rotación anual; neste 
caso, ó comezo de cada curso o titular do departamento deberá presentar diante do Director un 
escrito renunciando á Xefatura e propoñendo o nome do seu substituto ou substituta acordado no 
departamento. 

2. A xefatura de departamento será desempeñada por un profesor ou profesora do mesmo 
que estea en situación de servicio activo no corpo de catedráticos numerarios de bacharelato á 
entrada en vigor da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema 
educativo. No caso de que haxa máis dun, o director ou directora do centro, oído o departamento, 
nomeará un deles.  

3. Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios que reúnan os requisitos enunciados 
no parágrafo anterior desempeñará a xefatura de seminario un funcionario do corpo de profesores 
de ensino secundario coa condición de catedrático adquirida. Cando nun departamento haxa mais 
dun profesor ou profesora coa condición de catedrático adquirida, a xefatura do mesmo será 
desempeñada polo profesor ou profesora coa condición dc catedrático adquirida que designe o 
director ou directora, oído o departamento.  

4. Cando nun departamento non haxa ningún profesor ou profesora coa condición de 
catedrático adquirida, a xefatura será desempeñada por funcionarios de carreira do corpo de 
profesores de ensinanza secundaria ou, se é o caso, do corpo de profesores técnicos de formación 
profesional, con destino definitivo no centro, que designe o director ou directora, a proposta do 
departamento.  

5. En caso de que non haxa profesores de ensinanza secundaria ou profesores técnicos de 
formación profesional con destino definitivo, a xefatura do departamento recaerá, por este orde, 
nun profesor de ensinanza secundaria ou un profesor técnico de formación profesional en 
expectativa de destino, un mestre con destino definitivo no instituto ou nun profesor interino. En 
todo estes casos o nomeamento terá unha duración dun curso académico. 

6. Pode ser proposto como xefe de departamento dunha materia afín da que imparte 
tódalas horas, un profesor con destino definitivo no centro. Neste caso a duración do nomeamen-
to será de un curso académico. 

7.- Nos casos nos que nun departamento didáctico haxa un só profesor de ensino secunda-
rio coa condición de catedrático (anterior á Lei 1/1990) e estea desempeñando un cargo 
directivo, poderase adscribir como xefe de departamento outro profesor do mesmo departamento 
con tódolos dereitos e deberes do mesmo. Cesará como tal no momento en que desapareza a 
causa que motivou o seu nomeamento. 
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Art1 41 
1. É competencia do xefe ou xefa de departamento:  

a.-  Representa-lo departamento na comisión de coordinación pedagóxica.  
b.-  Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa.  
c.-  Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou 

módulos que se integran no departamento.  
d.-  Dirixir e coordina-las actividades académicas do departamento.  
e.-  Convocar e presidi-las reunións ordinarias do departamento e as que, con carácter 

extraordinario, fose preciso celebrar. 
f.-  Responsabilizarse de que se levante acta de reunión do departamento e de que se 

elabore a memoria de final de curso.  
g.-  Darlles a coñecer ós alumnos e alumnas a información relativa á programación, con 

especial referencia ós obxectivos, ós mínimos esixibles e ós criterios de avaliación, elaborados 
polo departamento segundo as instruccións que figuran máis abaixo. 

h.-  Realiza-las convocatorias, cando corresponda, dos exames para os alumnos e alumnas 
libres, alumnos e alumnas de con materias ou módulos profesionais pendentes, así como as 
probas extraordinarias, sempre en coordinación coa xefatura de estudios. Presidi-la realización 
dos exercicios correspondentes e avalialos en colaboración cos membros do departamento.  

i.-  Realiza-lo seguimento da programación didáctica do departamento, velando polo seu 
cumprimento e a correcta aplicación dos criterios de avaliación.  

j.-  Resolve-las reclamacións de final de curso que afecten ó seu departamento, de acordo 
coas deliberacións dos seus membros e das instruccións que figuran máis abaixo e elabora-los 
informes pertinentes.  

k.-  Coordina-la organización de espacios e instalacións e velar pola correcta 
conservación do equipamento específico do departamento.  

l.-  Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do 
centro.  
 

2. Os xefes dos departamentos de familia profesional terán, ademais das especificadas no 
apartado anterior, as seguintes competencias:  

a.-  Coordina-la programación dos ciclos formativos.  
b.-  Colaborar co xefe ou xefa de estudios e cos departamentos correspondentes na 

planificación da oferta de materias e actividades de iniciación profesional na educación 
secundaria obrigatoria, e de materias optativas de formación profesional de base no bacharelato.  

c.-  Colaborar, se é o caso, co xefe ou xefa do departamento de formación en centros de 
traballo e cos titores dos ciclos formativos ou programas de garantía social no fomento das 
relacións cos centros de traballo que participen na formación práctica dos alumnos e alumnas.  
 
Art1 42 
 

1. O xefe ou xefa de departamento finalizará as súas funcións ó remate do seu 
mandato ou ó producirse algunha das circunstancias seguintes:  

 a.-  Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servicios 
especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa.  

b.-  Cesamento polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, de oficio ou por proposta do director ou directora, a causa de incumprimento grave 
de funcións, oído, se é o caso, o director ou directora, o departamento e o propio interesado. 
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c.-  Renuncia motivada e aceptada polo Delegado Provincial da Consellería de Educación  
2. Cando finalice ou sexa cesado nas súas funcións o xefe ou xefa de 

departamento por calquera causa das enumeradas neste artigo, o director ou directora do instituto 
procederá a designa-lo novo xefe ou xefa de departamento, de acordo co establecido neste 
regulamento.  
 
Art1 43 

1. Os departamentos didácticos celebrarán reunións semanais na hora destinada para tal 
fin no horario persoal dos profesores; a asistencia será obrigatoria para tódolos membros. 
Aqueles profesores que impartan materias correspondentes a dous ou máis departamentos 
adscribiranse ó departamento do que impartan máis horas e poderán optar por asistir ás reunións 
dese departamento ou rotar cos restantes departamentos dos imparte materias. 

2. A lo menos unha vez ó mes, as reunións dos departamentos terán por obxecto face-lo 
seguimento do desenvolvemento da programación didáctica e establece-las medidas correctoras 
que se estime necesarias. 

3.- O xefe do departamento deberá levantar acta dos acordos adoptados en tódalas 
reunións. No caso dos departamentos unipersoais, o xefe ou xefa de departamento recollerá nun 
informe mensual a avaliación do desenvolvemento da programación didáctica e as modificación 
adoptadas, se é o caso. 

4. Tanto as actas como os informes serán custodiados polo xefe de departamento e 
estarán a disposición da Inspección de educación, do equipo directivo, da comisión de 
coordinación pedagóxica e de tódolos profesores integrados no departamento. 

5. Á vista das actas ou informes, os departamento, despois da avaliación de xuño, recolle-
rán nunha memoria cando menos os seguintes aspectos: 

a.-  Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica feita ó 
principio de curso. 

b.-  Motivos das modificacións 
c.-  Análise dos resultados das avaliación dos alumnos en relacións cos cursos anteriores. 

No caso das ensinanzas nas que haxa exames extraordinarios no mes de setembro, farase unha 
análise provisional cos datos da avaliación de xuño, incorporándose como anexo a análise 
definitiva inmediatamente despois de rematada a avaliación extraordinaria. 

d.-  Proposta para a revisión de: 
- A programación didáctica para o curso seguinte 
- Os proxectos curriculares de etapa 

A memoria redactada polo xefe de departamento será entregada ó xefe de estudios no 
prazo que estableza a dirección do centro de acordo co calendario previsto para face-la 
avaliación da programación xeral anual. 
 

5.2.- Departamento de orientación 
Art1 44 

1.- O departamento de orientación será o órgano de coordinación encargado de atender á 
orientación persoal, académica e profesional dos alumnos, orientación sicopedagóxica, didáctica 
e metodolóxica do profesorado e de colaborar na detección, análise e tratamento dos alumnos e 
alumnas con necesidades educativas especiais. 

2.- Formarán parte do departamento de orientación: 
a) Os funcionarios de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, da especiali-

dade de psicoloxía e pedagoxía existentes no centro. Un destes funcionarios desempeñará a 
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xefatura do departamento, agás nos supostos establecidos neste decreto. 
b) O profesor ou profesora de pedagoxía terapéutica e, naqueles centros nos que estea 

catalogado, o especialista de audición e linguaxe, que exercen a función de apoio á atención ó 
alumnado con necesidades educativas especiais, destinados no instituto de educación secundaria. 

c) O xefe do departamento de orientación, se é o caso, de cada un dos colexios de edu-
cación infantil e primaria e de educación primaria adscritos ó instituto de educación secundaria. 

d) Un titor ou titora por cada un dos ámbitos lingüístico-social (letras) e científico-tecno-
lóxico (ciencias), designados polo director ou directora, por proposta da comisión de coordina-
ción pedagóxica. Na designación procurarase que existan profesores de cada unha das etapas 
educativas que imparte o centro ou, cando corresponda, de distintos niveis educativos. 

e) Nos institutos nos que se imparta formación profesional específica, incorporarase ó 
departamento de orientación un profesor ou profesora que imparta a área de formación e orienta-
ción laboral designado polo director por proposta da comisión de coordinación 
pedagóxica. 
 
Art1 45 

1.- O departamento de orientación desenvolverá as súas funcións naqueles 
ámbitos relacionados coa orientación psicopedagóxica, académica e profesional, e terá as 
seguintes competencias: 

a) Valor-las necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e alumnas do 
seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de coordinación 
pedagóxica, as propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan de acción 
titorial dos centros, así como coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desen-
volvemento destes plans. 

c) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo nos 
criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó alumnado con necesidades 
educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos 
criterios de promoción. 

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 
problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións desfavorables 
como de altas capacidades que presenten os alumnos e as alumnas. 

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas 
de atención á diversidade. 

f) Facilitarlle ó alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para enfronta-los momen-
tos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo 
ou etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de itinerarios formativos, a resolución 
de conflictos de relación interpersoal ou a transición á vida profesional. 

g) Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e innovación 
educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, 
habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en calquera outros relacionados co seu 
ámbito de actuación. 

h) Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educati-
vo dos seus fillos. 

i) Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 
sobre as súas posibilidades académicas e profesionais, así como as ofertas do seu contorno que 
lle faciliten elixir responsablemente. 
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l) Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordina-la 
orientación laboral e profesional con outras administracións ou institucións. 

m) Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das 
súas funcións. 

2.- A xefatura do departamento de orientación terá as seguintes funcións: 
a) Dirixir e coordina-las actividades e actuacións propias do departamento. 
b) Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar polo seu 

cumprimento e elabora-la memoria final de curso. 
c) Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto curricular de etapa, 

representando o departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 
d) Convocar e presidi-las reunións do departamento conforme o procedemento que se 

estableza. 
e) Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso. 
f) Coordina-la organización de espacios e instalacións para a orientación, a adquisición 

de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e conservación. 
g) Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, se é o caso, e asesorar no deseño, desenvol-

vemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento que se 
estableza. 

h) Facilita-la colaboración entre os membros dos departamentos de orientación implica-
dos. 

i) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do alumnado 
con necesidades educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra, a proposta de 
organización da docencia para este alumnado. 

l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á 
orientación. 
 
Art1 46 

Serán de aplicación ó departamento de orientación tódalas normas establecidas para os 
departamentos didácticos que fan referencia ás reunións, informes e memoria. As referencias ás 
programacións didácticas serán aplicables ó plan de orientación académica e profesional e plan 
de acción titorial, que forma parte de cada un dos proxectos curriculares de etapa e, se é o caso, 
dos proxectos curriculares de ciclo formativo da formación profesional específica, que constitúen 
o proxecto curricular do Instituto 
 

5.3.- Departamento de actividades complementarias e extraescolares 
Art1 47 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 
alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado 
polo momento, espacio ou recursos que utilizan. Así cabe considera-las visitas, traballos de 
campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes.  
 
Art1 48 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando 
na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo 
e nas que a participación é voluntaria.  
 
Art1 49 
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1. O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de 
promover, organizar e facilitar este tipo de actividades.  

2. Este departamento estará integrado polo xefe ou xefa do mesmo e, para cada actividade 
concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma.  
 
Art1 50 

1.O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares será o 
vicedirector ou vicedirectora. 

2. O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares 
actuará baixo a dependencia directa do xefe ou xefa de estudios e en estreita colaboración co 
resto do equipo directivo. 

3. O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares terá, 
entre outras, as seguintes funcións:  

a.-  Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa.  
b.-  Elabora-lo programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propos-

tas dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e nais e as orientacións do 
claustro e Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

c.-  Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 
momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado.  

d.-  Proporcionar ó alumnado a información relativa ás actividades do departamento.  
e.-  Promover e coordina-las actividades culturais e deportivas en colaboración co claus-

tro, a comisión de coordinación pedagóxica, os departamentos, a xunta de delegados de alumnos 
e a asociación de pais.  

f.-  Coordina-la organización das viaxes de estudios, os intercambios escolares e calquera 
tipo de viaxes que se realicen cos alumnos e alumnas.  

g.-  Distribuí-los recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de aporta-
cións de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo Consello Escolar. 

h.-  Organiza-la utilización da biblioteca do instituto.  
i.-  Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria de centro.  
j.-  Presentarlle propostas para a relación e intercambio de actividades cos centros do seu 

contorno.  
 
Art1 51 

1. Para o desenvolvemento das actividades extraescolares que se realicen fóra da 
localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos: 

a.-  Aprobación do Consello Escolar.  
b.-  Autorización escrita dos pais, de tratarse de alumnos e alumnas que están baixo a 

responsabilidade paterna ou titor ou titora legal.  
c.-  Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción dun profesor ou profesora por cada vinte alumnos.  
2. O centro facilitará e promoverá a participación dos distintos sectores da comunidade 

educativa tanto a título individual como a través das súas asociacións e os seus representantes no 
Consello Escolar, na elección, organización, desenvolvemento e avaliación das actividades com-
plementarias e extraescolares  

3. O centro, coa aprobación do Consello Escolar, poderá establecer convenios de colabo-
ración con asociacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de 
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actividades extraescolares e complementarias. Estes convenios deberán ser autorizados polo 
delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, director Xeral de 
Ordenación Educativa e Centros ou conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, segun-
do teñan incidencia provincial, autonómica ou estatal.  
 

5.4.- Comisión de coordinación pedagóxica 
Art1 52 

A comisión de coordinación pedagóxica estará integrada polo director ou directora,- que 
será o seu presidente-, o xefe ou xefa de estudios e, se é o caso, o xefe ou xefa de estudios de 
nocturno, os xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, o 
profesor ou profesora de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais e, de 
se-lo caso, o coordinador de formación en centros de traballo; actuará como secretario un mem-
bro da comisión, designado polo director ou directora, oídos os restantes membros.  
 
Art1 53 

A comisión de coordinación pedagóxica terá as seguintes competencias :  
a.-  Elevar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a elaboración dos 

proxectos curriculares.  
b.-  Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se incluirá o 

plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice conforme os 
criterios establecidos polo claustro.  

c.-  Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curricula-
res de etapa e a programación xeral anual 

d.-  Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 
departamentos, do plano de orientación académica e profesional do plano de acción titorial, así 
como das adaptacións curriculares e dos programas de diversificación curricular e de garantía 
social, incluídos no proxecte curricular.  

e.-  Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.  
f.-  Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa.  
g.-  Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o 

calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.  
h.-  Canaliza-las necesidades de formación continuada do profesorado cara ó Centro de 

Formación Continua do Profesorado.  
i.-  Propoñerlle ó director ou directora os profesores titores que han formar parte do 

departamento de orientación.  
j.-  Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe ou xefa de estudios co fin de que se designe 

o responsable do departamento de actividades complementarias e extraescolares .  
k.-  Propoñer os profesores e profesoras que han formar parte do equipo de normalización 

lingüística.  
 
Art1 54 

1.- A Comisión de Coordinación Pedagóxica reunirase como mínimo unha vez ó mes e 
celebrará unha sesión extraordinaria ó comezo de curso, outra ó finalizar este e cantas outras se 
consideren necesarias. 

2.- A Comisión de Coordinación Pedagóxica, á vista da memoria na que se recolle a 
avaliación da programación xeral anual, deberá establecer durante o mes de setembro, e antes do 
inicio das actividades lectivas, un calendario de actuación para o análise dos proxectos curricula-
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res de etapa e para a inclusión neles das posibles modificacións derivadas da citada avaliación. 
3.- Durante o mes de setembro, e antes do inicio das actividades lectivas, a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, tendo en conta as suxestións do xefe de estudios, proporá ó Claustro 
de Profesores, para a súa aprobación, o plan das sesións de avaliación e cualificación dos 
alumnos. No caso de bacharelato e formación profesional incluirase o calendario de probas 
extraordinarias. Esta planificación incluirase no plan de acción titorial 

4.- As sesións de avaliación distribuiranse equilibradamente ó longo do curso facendoas 
coincidir co final de cada un dos trimestres. A correspondente ó último trimestre realizarase ó 
rematar as actividades lectivas do mes de xuño. 
 
 5.5.- Coordinación de formación en centros de traballo 
 
Art1 55 

Mentres non se impartan dous ou máis grupos de ciclos formativos ou programas de 
garantía social, as funcións de coordinación en centros de traballo deberá asumilas o titor ou 
titora do grupo. 
 
Art1 56 

O coordinador de formación será designado polo director ou directora, preferentemente 
entre o profesorado técnico de formación profesional ou de tecnoloxía con destino definitivo no 
centro, por proposta do xefe ou xefa de estudios, oídos os titores con alumnos e alumnas de 
ciclos formativos ou programas de garantía social. 
 
Art1 57  É competencia do coordinador de formación en centros de traballo: 

a.-  Supervisar e dirixi-lo programa de formación en centros de traballo. 
b.-  Encargarse, por delegación do director ou directora, das relacións coas institucións 

empresariais, laborais, etc., que poidan estar interesadas no programa. 
c.-  Difundi-lo programa a nivel interno e externo. 
d.-  Controlar, supervisar e valora-las actividades levadas a cabo polos titores dos ciclos 

formativos e programas de garantía social, convocando,polomenos, unha reunión mensual con 
eles. 

e.-  Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación estableza na súa normativa 
específica.Art1 58 1. O mandato do coordinador será de catro anos, renovables, se é o caso, e 
cesará nas súas funcións ó final dos mesmos ou cando se dea algunha das causas contempladas 
neste regulamento. 

2. Cando se produza o cesamento antes do final do mandato, o director ou directora 
procederá a nomear novo coordinador de formación en centros de traballo. 
 

5.6.- Equipo de normalización lingüística 
 
Art1 59 

Para potencia-lo uso da lingua galega constituirase nos centros un equipo de normaliza-
ción lingüística, constituído por:  

a.-  Tres profesores, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica. 
b.-  Tres alumnos, por proposta da xunta de delegados.  
c.-  Un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos.  
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Art1 60 
Os membros do equipo serán nomeados polo director ou directora.  

 
 
Art1 61 

É competencia do equipo de normalización :  
1. Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos obxecti-

vos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro.  
2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos:  
a.-  Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro.  
b.-  Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia 
e a mellora-la competencia  dos membros da comunidade educativa.  

3. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 
curricular, o plano específico para potencia-la presencia da realidade galega, cultura, historia, 
xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino.  

4 Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos 
obxectivos incluídos nos planos anteriores.  

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos 
recursos económicos dispoñibles para estes fins.  

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
establece na súa normativa específica.  
 
Art1 62 

A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor ou profesora do mesmo, 
preferentemente con destino definitivo no centro.  
 
Art1 63 

O coordinador, que será nomeado polo director ou directora por proposta dos compoñen-
tes do equipo, desempeñará as súas funcións durante catro anos, renovables, se é o caso, e cesará 
ó final dos mesmos ou cando se dea algunha das causas contempladas na normativa vixente. 
 
Art1 64 

Cando cese o coordinador do equipo de normalización  antes de finaliza-lo prazo para o 
que foi designado, o director ou directora nomeará, de acordo coa normativa vixente, un profesor 
ou profesora para o tempo que resta de mandato. 
 
Art1 65 

Son competencia do coordinador:  
a.-  Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa.  
b.-  Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á comisión de coordi-

nación pedagóxica.  
c.-  Convocar e presidi-las reunións do equipo.  
d.-  Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da 

memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá 
na memoria do centro.  

e.-  Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as 
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actividades do equipo e de actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega. 
 
 
 

5.7.- Titorías 
Art1 66 

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. A función 
titorial e orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas e ciclos formativos.  

2. Haberá un titor ou titora por cada grupo de alumnado. O titor ou titora será designado 
polo director ou directora, por proposta do xefe ou xefa de estudios, oído o xefe ou xefa do 
departamento de orientación, entre os profesores e profesoras que impartan docencia a todo o 
grupo.  
 
Art1 67 

1. Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando 
menos, as seguintes funcións:  

a.-  Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de orien-
tación, baixo a coordinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración co departamento de 
orientación.  

b.-  Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, información 
documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario esco-
lar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas 
escolares e criterios de avaliación do grupo.  

c.-  Coñece-las características persoais de cada alumno e alumna a través da análise do 
seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento.  

d.-  Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento 
académico de cada alumno e alumna.  

e.-  Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para 
detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca-las respostas educativas adecu-
adas e solicita-los oportunos asesoramentos e apoios.  

f.-  Coordina-las adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas do seu 
grupo.  

g.-  Facilita-la integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas 
actividades do centro.  

h.-  Orienta-lo alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo.  
i.-  Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos e alumnas das súas característi-

cas, espacialmente naqueles casos que presenten problemas específicos.  
j.-  Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos e alumnas. 
k.-  Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 
l.-  Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 

sobre as súas posibilidades académicas e profesionais.  
m.-  Colaborar co departamento de orientación do instituto nos tenmos que estableza a 

xefatura de estudios. 
n.-  Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos proxec-

tos educativo e curricular do centro.  
ñ.-  Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co 
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delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que 
se presenten.  

o.-  Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo que lles 
afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 

p.-  Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos e 
alumnas.  

q.-  Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do 
equipo docente.  

r.-  Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado.  
s.-  Contróla-las faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os 

pais e nais ou titores e o xefe ou xefa de estudios.  
t.-  Implica-las familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus 

fillos.  
u.-  Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 

permanecen no centro nos períodos de lecer.  
2. No caso dos ciclos formativos de formación profesional, o titor ou titora asumirá 

tamén, respecto ó módulo de formación en centros de traballo, as seguintes funcións:  
a.-  Elabora-lo programa formativo do módulo, en colaboración co responsable designado 

para estes efectos polo centro de traballo.  
b.-  Avalia-lo módulo, tendo en conta o informe do responsable designado por parte do 

centro de traballo sobre as actividades realizadas polos alumnos e alumnas durante o período de 
estadía nese centro.  

c.-  Manter contactos periódicos co responsable designado polo centro de traballo, co fin 
de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se pretende.  

d.-  Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu grupo 
de alumnos e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades correspondentes ó programa 
de formación.  

e.-  Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado 
do ciclo formativo.  

f.-  Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas a documentación relativa á 
formación en centros de traballo.  

g.-  Axudar ó departamento na identificación da necesidade de colaboración de expertos, 
así como no calendario de intervención.  

h.-  Propoñer, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da asignación 
económica destinada a estas ensinanzas.  

i.-  Informar á dirección do centro de todo o referente ó ciclo formativo.  
j.-  Redacta-la memoria final de curso, que se incluirá na memoria de centro.  

 
Art1 68 

1. O xefe ou xefa de estudios coordinará o traballo dos titores e manterá as reunións 
periódicas necesarias para o bo funcionamento da acción titorial.  

2. O coordinador de formación en centros de traballo coordinará os titores de ciclos 
formativos e programas de garantía social naqueles aspectos que lle son propios, para o que 
manterá as reunións periódicas necesarias con eles. 
 
Art1 69 

Para a designación de titores teranse en conta as seguintes circunstancias: 
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a.-  As titorías serán asignadas preferentemente a profesores que impartan unha materia 
común a tódolos alumnos do grupo. 

b.-  As titorías de grupos dos primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria serán 
asignadas preferentemente ós mestres que impartan clase ós ditos grupos. 

c.-  Os titores dos grupos de diversificación da educación secundaria obrigatoria serán  
preferentemente profesores do departamento de orientación e coordinaranse co resto dos titores 
dos grupos ós que pertencen os alumnos. 

d.-  Unha vez asignado un titor a cada grupo, no caso de existiren profesores dispoñibles, 
serán nomeados titores de grupos específicos de alumnos que precisen unha atención especial 
(que promocionaron sen acadar os obxectivos, repetidores, con materias pendentes, etc.). Así 
mesmo, a dirección do centro poderalles asignar outras tarefas de coordinación ou atención de 
servicios de interese para o instituto, entre elas a coordinación dos medios informáticos e 
audiovisuais, a coordinación de actividades complementarias realizadas no recinto escolar, etc. 
De non estar recollidas no presente regulamento, o xefe de estudios determinará, en cada caso, as 
tarefas específicas que terá que realizar cada un dos profesores e as responsabilidades que deberá 
asumir. 

e.-  Os profesores sen titoría, unha vez cubertas as necesidades do Instituto, se manifestan 
a súa intención de participar nelas poderán ser designados para organizar, en horario non lectivo, 
actividades deportivas, artísticas e culturais en xeral de carácter estable, que deberán estar 
recollidas no programa de actividades complementarias e extraescolares. Estes profesores 
colaborarán estreitamente co xefe de departamento de actividades complementarias e 
extraescolares. 

f.-  No caso de que algún grupo quedase desatendido por falta de profesores dispoñibles, 
a titoría deses grupos deberá ser asumida por profesores que teñan ó seu cargo outro grupo ou 
desempeñen outras funcións de coordinación docente ou incluso directiva. Neste caso o Director 
do centro determinará a quen lle corresponde asumir a titoría de cada un dos grupos, de acordo 
con criterios de equidade e funcionalidade. 

g.-  As horas de titoría de pais deberán ser comunicadas ós pais, nais ou titores legais e ós 
alumnos ó comezo do curso. A hora de titoría dos alumnos formará parte do seu horario lectivo 
 
 5.8.- Servicio de biblioteca e documentación 
Art1 70 

No Instituto haberá un profesor ou profesora, preferentemente de entre os que manifesten 
o seu interese, que se encargará da xestión da biblioteca e dos recursos documentais. Integrarase 
no departamento de actividades complementarias e extraescolares e desempeñará as seguintes 
funcións: 

a.-  Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos documentais 
e da biblioteca do Centro. 

b.-  Coordinar a atención ós alumnos, coa axuda dos profesores que teñan asignadas horas 
de garda de biblioteca, facilitándolles o acceso ás diferentes fontes de información, orientándoos 
sobre a súa utilización e controlando o seu uso. 

c.-  Difundir, entre os profesores e os alumnos, información administrativa, pedagóxica e 
cultural. 

d.-  Colaborar na promoción da lectura como medio de información, entretemento e lecer. 
e.-  Recoller as propostas e trasladalas á Dirección de compra de novos materiais e fondos 

para a biblioteca. 
f.-  Coordinar o rexistro, catalogación e organización do material bibliográfico. 
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6.- Xuntas de avaliación 
 

6.1.- Criterios de avaliación e publicidade 
Art1 71 

1.- Os alumnos teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena 
obxectividade; co fin de garantir este dereito o Instituto dará publicidade ós criterios xerais de 
avaliación das aprendizaxes e os criterios específicos de cada materia que cada Departamento 
determine no ámbito da súa autonomía, así como os criterios de promoción dos alumnos que 
figuran no Proxecto Curricular do Centro. 

2.- A tal efecto, os criterios xerais de avaliación así como os criterios de promoción 
estarán expostos visiblemente no taboleiro do Centro, na secretaría e na biblioteca e deberán ser 
obxecto de comentario por parte dos Titores nas primeiras clases de cada curso escolar así como 
nas horas específicas de titoría no caso da Secundaria obrigatoria. 

3.- Cada Profesor, ó comezo do curso, expoñerá publicamente e comentará cos alumnos  
os criterios específicos de avaliación da súa área ou materia e ademais exemplos prácticos de 
criterios de realización ou de resultados. 
 

6.2.- Instrumentos de avaliación 
Art1 72 

Nos proxectos didácticos de cada área ou materia deberá figurar explicitamente o tipo de 
instrumentos de avaliación que se empregarán e o peso específico ou valoración de cada un deles 
nas cualificacións. Dada a variedade de instrumentos que poden empregarse (exames, traballos, 
enquisas, entrevistas, etc.) cómpre regular, aínda que sexa minimamente, algún deles: 

- Exames: 
1- Deberán coordinarse os distintos profesores co titor para evitar a acumulación de 

probas nun mesmo día ou sesión. 
2- No caso de exames finais ou parciais liberadores de materia, deberán ser anunciados 

con 72 horas de  antelación.  
3- Os exames de recuperación para alumnos de Bacharelato (alumnos de 21 curso con 

materias pendentes de 11 curso) constarán de tres probas, a primeira no mes de xaneiro-febreiro, 
a segunda no mes abril (ámbalas dúas deberán ser liberadoras de materia e a superación das dúas 
supón a superación da materia pendente). Para aqueles alumnos que non superen unha ou as dúas 
probas parciais establecerase unha terceira no mes de maio. Os parciais superados durante o 
curso non liberarán de materia para a proba extraordinaria de setembro. 

4- Os exames ou probas periódicas de rendemento -non os parciais de avaliación ou 
finais- poderán ser propostos sen previo aviso, sempre e cando os alumnos sexan informados 
desta posibilidade ó comezo do curso. 

5- A asistencia ós exames é obrigatoria e a falta ós mesmos, sen a xustificación 
correspondente, supoñerá unha cualificación negativa. No caso de convocatoria de paro 
académico ou folga, a asistencia ós exames convocados será obrigatoria e terá a consideración de 
servicios mínimos. 

6- Para a xustificación dunha falta a un exame poderá aceptarse unha nota xustificativa 
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dos pais ou titores legais pero pode ser esixible outra xustificación documental (certificado 
médico ou similar) cando as circunstancias así o aconsellen e, en todo caso, nos exames 
extraordinarios de maio e setembro. 
 
 

6.3.- Sesións de avaliación 
Art1 73 

1.- As Xuntas de Avaliación estarán compostas por tódolos profesores e profesoras que 
impartan algunha área ou materia a un grupo de alumnos/as. 

2.- A Xunta de Avaliación estará presidida polo titor ou titora do grupo e reunirase, a lo 
menos, tres veces durante o curso (catro no caso de grupos de bacharelato), unha antes de cada  
avaliación, e cantas veces a convoque o Xefe de Estudios, ben por propia iniciativa, ben a 
solicitude motivada do titor ou, a lo menos, da metade do profesorado que imparta clase nese 
grupo. Ademais nas primeiras semanas de cada curso celebrarase, obrigatoriamente en 1º da 
E.S.O. e opcionalmente no resto da ensinanza obrigatoria, unha sesión de avaliación inicial. 

3.- As Xuntas de Avaliación de 21 e 41 curso celebrarán, antes da avaliación final, unha 
reunión previa de preavaliación coa fin de poder recabar documentación ou información comple-
mentaria sobre os alumnos e alumnas con problemas de aprendizaxe. 

4.- En cada sesión de avaliación deberá analizarse o aproveitamento do alumnado en 
relación coas obxectivos programados, formalizar a cualificación que figurará nas actas e valorar 
a súa actitude e conducta. 

5.- Na sesión de avaliación final deberá tomarse a decisión de promoción ou repetición, a 
incorporación a programas de atención á diversidade e a posibilidade de que o alumno poida 
permanecer un ano máis na Educación Secundaria Obrigatoria segundo as normas establecidas 
no presente regulamento e no Proxecto Curricular de Centro. 

6.- De tódalas sesións de avaliación o titor levantará acta das cualificacións outorgadas ós 
alumnos e alumnas, dos acordos e incidencias máis significativas e dos Profesores e Profesoras 
presentes e ausentes. 

7.- A modificación das cualificacións outorgadas nas sesións de avaliación deberán 
facerse nunha sesión extraordinaria convocada ó efecto. 

8.- As sesións de avaliación poderán asistir, en representación dos alumnos o delegado e 
o subdelegado, que se incorporaran a mesma na parte final, unha vez que foran tratados os casos 
individuais. 
 

6.4.- Reclamacións 
Art1 74 

1.- Cando os alumnos ou os seus pais ou titores non estean de acordo coas cualificacións 
emitidas como resultado do proceso de avaliación, poderán presentar reclamación ás mesmas 
segundo o seguinte procedemento: 

a.-  En primeiro lugar, o alumno ou os seus representantes legais, pedirán ó Profesor da 
área ou materia as explicacións pertinentes sobre a cualificación emitida. 
b.-  De non considerar satisfactorias as explicacións, poderá presentar reclamación por 
escrito diante da Dirección do Centro nun prazo de dous días, indicando se a reclamación 
se fai por: 

1- Inadecuación da proba ós obxectivos e contidos da materia e ó nivel previsto 
na programación correspondente. 
2- Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación e/ou realización 
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O Director pedirá ó Departamento correspondente que se ratifique na cualificación outor-
gada ou estime a procedencia de rectificala. Neste último caso o Director ordenará 
formalmente a súa rectificación e convocará a Xunta de Avaliación. A decisión do 
Departamento, razoada por escrito,  quedará reflectida no libro de actas do departamento 
e unha copia da mesma, asinada por tódolos membros do mesmo, quedará arquivada na 
Secretaría do Centro. 
c.-  No caso de que os alumnos ou os seus pais ou titores consideren insatisfactoria a 
resolución e se se trata de cualificacións finais poderán solicitar por escrito ó Director 
que sexa revisada pola Delegación da Consellería de Educación, no caso da Educación 
Secundaria Obrigatoria e primeiro curso de Bacharelato, ou pola Comisión de 
Supervisión da Subdirección Xeral de Inspección Educativa da Xunta de Galicia. Neste 
caso o Director remitirá, no menor prazo posible, ó organismo correspondente o 
expediente con tódolos informes e probas. Da resolución adoptada polos citados 
organismos darase comunicación ó interesado e ó Departamento correspondente. 

2.- Esta resolución pon fin á vía administrativa e o interesado poderá interpor 
recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia. 

 
 7.- Profesorado 
 
Art1 75 

Son dereitos dos profesores e profesoras: 
a.-  Impartir as ensinanzas con plena liberdade, axustándose ós obxectivos e contidos 

programados polos departamentos e establecidos con carácter xeral para o Centro polos órganos 
competentes. 

b.-  Ser elector e elixible nos órganos de goberno, de acordo co establecido na normativa 
vixente que regula a participación do profesorado. 

c.-  Formar parte do Claustro e participar, con voz e con voto, en tódalas decisións deste 
órgano colexiado. 

d.-  Ter a debida consideración e respecto no exercicio da súa función, tanto dentro como 
fóra do Centro, por parte dos alumnos e demais compoñentes da comunidade educativa. 

e.-  Exercer as funcións disciplinarias necesarias para o normal desenvolvemento das 
actividades académicas, complementarias e extraescolares dentro dos límites marcados neste 
regulamento e na normativa vixente. 
 
Art1 76 

Son deberes do profesorado: 
a.-  Cumprir puntualmente o horario establecido e impartir as ensinanzas das materias 

asignadas. 
b.-  Participar nas reunións dos órganos ós que pertencen. 
c.-  Colaborar nos traballos de orientación e programación dos respectivos departamentos. 
d.-  Dar ós alumnos e alumnas, en reciprocidade cos seus dereitos e deberes, un trato 

respectuoso e xusto. 
e.-  Colaborar xo Xefe de Estudios para manter o axeitado funcionamento das actividades 

docentes do Centro e velar pola orde no mesmo. 
f.-  Coordinar, cando exerza a titoría dun grupo, tódalas accións educativas que o afecten, 

guiar ós alumnos cara ós obxectivos propostos e controlar a asistencia puntual ás clases. 
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g.-  Comunicar á Dirección do Centro as faltas de asistencia nos prazos debidos e, en todo 
caso, á maior brevidade posible. 
 
 
 
 8.- Actividade académica 
 

8.1.- Clases 
Art1 77 

1.-  O horario do Centro establecerase ó comezo de cada curso atendendo ás necesidades 
de organización das tarefas educativas. Para a maioría dos grupos o horaria será de mañá tódolos 
días da semana, de luns a venres e as tardes dos martes. 

2.-  A duración das clases será de 50 minutos e estableceranse dous recreos de vinte 
minutos na sesión de mañá. 

3.-  Ás horas sinaladas nos horarios, os alumnos e alumnas deberán esperar ós profesores 
e profesoras dentro da aula e deixar a porta aberta ata que chegue o profesor de garda.O 
profesorado tratará, por tódolos medios, de que o espacio entre clases sexa o máis reducido 
posible. 

4.-  Unha vez comezada a clase, os alumnos ou alumnas que se incorporen á mesma, 
deberán ser advertidos da súa falta que, cando sexa repetida, será comunicada ó Titor ou Titora 
para que a poña en coñecemento dos pais ou titores legais. 

5.-  No caso de que algún profesor se retrase na súa incorporación á aula ou non poda 
asistir a clase, deberá ser substituído polo profesor ou profesora de garda. Neste caso, os alumnos 
e alumnas deberán permanecer na aula e, se non aparece o profesor de garda, avisar na sala de 
profesores ou en conserxería. Salvo nos casos indicados no apartado de saídas deste regulamento, 
tódolos alumnos deberán permanecer na clase aínda que non estean os profesores corresponden-
tes. 
 

8.2.- Gardas 
 
Art1 78 

1.-  Sempre que haxa actividades lectivas no Centro deberá haber, polo menos, un 
profesor ou profesora  e un membro do equipo directivo de garda. Excepcionalmente, e cando as 
circunstancias así o permitan, poderá prescindirse dalgún deles. 

2.-  As funcións dos profesores de garda serán: 
a.-  Atender a tódolos alumnos que queden libres por ausencia do respectivo profesor. As 

gardas serán presenciais, é dicir, o profesor deberá facerse cargo dos alumnos e alumnas, ben na 
propia aula, ben noutras dependencias que considere máis axeitadas coa autorización expresa do 
Xefe de Estudios ou do membro do equipo directivo de garda. Excepcionalmente os alumnos e 
alumnas de Bacharelato poderán abandonar o Centro á ultima hora da mañá ou da tarde, cando 
non teña, clase ou incorporarse á 20 hora nas mesmas circunstancias. En todo caso o profesor de 
garda farase cargo dos alumnos que empreguen o transporte escolar. 

b.-  Velar pola orde e bo funcionamento do Centro, especialmente nos corredores, á 
entrada e á saída das clases. 

c.-  Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de puntualidade dos profesores e 
calquera outra incidencia que se teña producido. 

d.-  Resolver no acto cantas incidencias de alumnos se produzan durante a xornada 
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lectiva, ben informando inmediatamente a calquera dos membros do equipo directivo presentes 
nese momento no centro, ben, en ausencia destes, adoptando as medidas que estime máis 
oportunas, axustándose ás directrices recollidas neste regulamento. 

3.-  Tamén será función dos profesores de garda a tutela dos alumnos de 
educación secundaria obrigatoria durante os períodos de lecer. Para esta función haberá durante 
tódolos recreos, a lo menos, un profesor ou profesora de garda de recreo, que xunto co persoal 
subalterno se encargará do seguinte: 

a.-  Vixiar os corredores e as aulas para que durante o recreo os alumnos e alumnas non 
permanezan neles (salvo o corredor de entrada). 

b.-  Velar por que se cumpre a normativa, explicitada neste regulamento, sobre a saída de 
alumnos do recinto escolar. 

c.-  Vixiar o patio de recreo de forma que se poida atender de inmediato calquera 
incidente que se produza no mesmo. 

4.-  Os profesores e profesoras de garda atenderán, durante os recreos ou horas 
específicas, ó funcionamento da Biblioteca. A tal efecto, en tódolos recreos haberá un profesor 
ou profesora de garda de Biblioteca que se encargará do seguinte: 

a.-  Manter aberta a Biblioteca para que poida ser utilizada durante os recreos e responsa-
bilizarse de garantir o orde necesario para o bo funcionamento da mesma. 

b.-  Atender ó servicio de préstamo e recollida de libros seguindo as normas establecidas 
para o funcionamento da Biblioteca. 
 

8.3.- Actividades complementarias e extraescolares 
Art1 79 

1.- Tal e como figura neste regulamento, as actividades complementarias e 
extraescolares, programadas polos departamentos ou grupos de profesores, deberán ser incluídas 
na programación inicial do curso e aprobadas polo Consello Escolar. Excepcionalmente, cando 
haxa motivos que o xustifiquen, poderán programarse actividades non incluídas no apartado 
anterior; neste caso deberán poñerse en contacto co Departamento de Actividades 
Complementarias e Extraescolares para fixar as condicións de realización e poder propoñelas 
para a súa aprobación ó Consello Escolar. 

2.- Tódalas actividades organizadas fóra do recinto escolar deberán contar coas seguintes 
condicións: 

a.- Data,  duración e destino 
b.- Alumnos e profesores participantes 
c.- Forma de financiamento 
d.- Custo para o Centro (déficit, compensación de gastos, etc.). En principio, ningunha 
saída ou viaxe debería ter custo algún para o Centro polo que os organizadores deberán 
prever o financiamento total. 
e.- Autorización dos país, nais ou titores legais para a participación na actividade  
3.- Con quince días de antelación á celebración da actividade, e sempre que se trate se 

saídas do Centro, deberase entregar unha relación nominal de alumnos e profesores participantes, 
itinerario e duración para que poida ser enviada á Delegación de Educación tal e como está 
previsto na normativa vixente. Aqueles alumnos ou alumnas que, como consecuencia dunha 
sanción, teñan suprimido o dereito a participar en actividades complementarias e extraescolares 
só poderían participar coa autorización expresa do xefe ou xefa de estudios. 

4.- Preferentemente as excursión e viaxes deberán programarse para a súa realización 
antes da segunda quincena de maio, toda vez que por esa data comezan as avaliación finais, 
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recuperacións, etc. 
5.- Tódalas saídas do Centro deberán contar a lo menos con dous profesores, e cando 

superen o número de corenta alumnos ou alumnas, un profesor máis por cada vinte ou fracción. 
 
 
 

8.4.- Utilización de recursos 
 
Art1 80 

1.-As aulas e os espacios comúns (Biblioteca, Sala de Xuntas, Aula de Informática, Salón 
de Actos, Aula de Audiovisuais) poderán ser usados libremente de acordo coas normas que, ó 
comezo de curso, se establecerán para o seu uso. 

2.- Cando un grupo de alumnos queira facer uso dalgún dos espacios comúns deberá 
solicitalo dalgún profesor para que se faga cargo do control do mesmo. 

3.- As normas e requisitos de uso de cada un dos espacios comúns figurarán expostos no 
taboleiro de anuncios da Sala de Profesores e en cada un deles. De non producirse modificacións 
ó comezo do curso deberá entenderse que rexen as normas que se empregaron no curso anterior. 
 

9.- Persoal non docente 
 
Art1 81 

1.- O persoal non docente está composto por tódalas persoas que, desempeñando o seu 
traballo no Centro, non se dediquen especificamente a impartir clase ou tarefas de orientación. 
Terán a consideración de tales o persoal de administración e servicios, o persoal subalterno, os 
coidadores ou coidadoras e o persoal de limpeza. 

2.- Ó persoal non docente respectaránselle tódolos dereitos que lle correspondan segundo 
a súa normativa laboral. 

3.- Amas do citado anteriormente, terán dereito a un trato xusto e respectuoso polos 
demais membros da comunidade educativa. 
 
Art1 82 

Os deberes do persoal non docente están especificados nas súas correspondentes normati-
vas laborais, pero en todo caso, deberán observar os seguintes: 

a.-  Cumprir o seu horario e calendario laboral que oficialmente se fixe e seguir as 
instruccións que se determinen polos órganos competentes. 

b.-  Ofrecer un trato correcto ós seus compañeiros e ós demais membros da comunidade 
educativa. 
 

10.- Dereitos e deberes dos alumnos 
 
Art1 83 

Son dereitos dos alumnos:  
a. Á igualdade de oportunidades, sen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

capacidade económica, nivel social, conviccións morais ou relixiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra persoal ou social.  

b. Recibir unha educación de calidade para o pleno desenvolvemento da súa 
personalidade e que fomente a súa actitude critica.  
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c. Que se respecte a súa liberdade de conciencia, convicción relixiosa, moral ou 
ideolóxica, así como a liberdade para a elección da educación relixiosa, sen que supoña ningún 
tipo de discriminación. Ninguén estará obrigado a manifestar as súas crenzas. 

d. Que se respecte a súa intimidade. O Centro e os profesores, están obrigados a gardar 
reserva sobre a información referida as circunstancias persoais e familiares do alumno.  

e. Que se respecte a súa integridade física o moral e a súa dignidade persoal. Ningún 
alumno poderá ser sometido a tratos vexatorios, nin por parte dos seus compañeiros nin dos seus 
profesores.  

f. Que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade. Para tal efecto, 
cada seminario fará públicos, segundo as normas contidas neste Regulamento, os criterios xerais 
de avaliación e realización e os contidos mínimos da área ou materia. 

g. Poder ver os exames unha vez corrixidos, coñece-los erros cometidos e os criterios 
específicos de corrección que deberán corresponderse cos fixados no proxecto curricular de área. 
No calendario de fin de curso aprobado polo claustro fixaranse as datas para que os alumnos 
poidan ser recibidos polos seus profesores para ve-los seus exames e aclarar dúbidas sobre as 
súas cualificacións. De non estar de acordo coas explicacións do Profesor/a poderá presentar a 
oportuna reclamación segundo se establece no presente regulamento. 

h. Participar no funcionamento e na vida do centro a través dos seus representantes no 
consello escolar e na xunta de delegados. Teñen dereito tamén a elixir  libremente os seus repre-
sentantes.  

i. Á liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos dos outros membros da 
comunidade educativa, e co debido respecto ás institucións, segundo os principios e dereitos 
constitucionais.  

j. Recibir orientación escolar e profesional.  
k. Dereito a reunión  

 
Art1 84 

Son deberes dos alumnos: 
a. Estudiar e respecta-lo dereito ó estudio dos seus compañeiros.  
b. Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades programadas  
c. Seguir as orientacións dos seus profesores respecto a súa educación e mostrarlles o 

debido respecto e consideración.  
d. Respecta-las instalacións e o mobiliario do centro e repoñelo no caso de uso incorrecto.  
e. Respecta-los bens dos outros membros do Instituto.  
f. Cumprir as normas de convivencia que se establecen neste Regulamento.  

 
 
 11.- Xunta de delegados  
 
Art1 85 

A xunta de delegados estará integrada polos representantes dos alumnos e alumnas dos 
distintos grupos e polos representantes dos alumnos no Consello Escolar e estará presidida por 
un dos seus membros elixido entre os seus compoñentes. 
 
Art1 86 

É competencia do delegado que preside a xunta: 
a.-  Convoca-las reunións que se precisen.  
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b.-  Presidi-las reunións e coordina-las mesmas. 
c.-  Responsabilizarse de que se levante acta das reunións.  
d.-  Facer chega-las propostas da xunta de delegados ós distintos órganos de dirección ou 

de coordinación didáctica do centro. 
 
Art1 87 

A xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos problemas o faga 
máis conveniente, en comisións que reúnan os delegados dun curso ou dunha das etapas educati-
vas que se impartan no instituto, logo do coñecemento do director ou directora, sen que isto 
implique alteración no normal desenvolvemento das actividades docentes. 
 
Art1 88 

1. Cada grupo de alumnos elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable durante o 
primeiro mes do curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte da xunta de delegados. 
Elixirase tamén un subdelegado, que substituirá o delegado en caso de ausencia ou enfermidade e 
apoiarao nas súas funcións.  

2. As eleccións de delegados e subdelegados, como a do delegado que presidirá a xunta 
de delegados, serán convocadas polo xefe ou xefa de estudios, e organizadas por este en colabo-
ración cos titores dos grupos e os representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar. 

a.-  O xefe ou xefa de estudios convocará, na primeira quincena do curso, as eleccións a 
delegados de curso. A convocatorio fixará as datas de celebración das eleccións que, en todo 
caso, non serán antes de 10 días naturais a partir da convocatoria. Na mesma indicarase o primei-
ro e último día útil para a celebración das mesmas. 

b.-  Os titores de cada grupo, nas primeiras clases ou titorías, informarán ós alumnos da 
composición e funcións da xunta de delegados e do proceso de elección dos mesmos. Unha vez 
coñecidas as datas das eleccións convocadas polo xefe ou xefa de estudios e dentro dos límites 
fixados na convocatoria, o titor fixará a data das eleccións para o seu grupo. 

c.-  O día fixado para as eleccións de delegado, constituirase por sorteo unha mesa electo-
ral da que formarán parte dous alumnos ou alumnas do grupo; actuará como presidente o alumno 
ou alumna elixido en primeiro lugar e como secretario o segundo. 

d.-  Cada alumno ou alumna escribirá nunha papeleta o nome dun só compañeiro ou 
compañeira. Rematada a recollida de papeletas farase o escrutinio. 

e.-  Para poder ser elixido delegado ou delegada de curso requerirase a metade máis un 
dos votos validos. De non se dar esta circunstancia procederíase a unha segunda volta ou 
terceira, se é o caso, na que só participarían os dous candidatos ou candidatas mellor colocados. 
No caso de haber máis de dous alumnos ou alumnas empatados participarían na segunda volta 
tódolos que teñan o mesmo número de votos. 

f.-  Do resultado e incidencias do proceso electoral levantarase unha acta que quedará 
arquivada na Xefatura de Estudios do Centro. 

3. A designación dos delegados, subdelegados delegado presidente da xunta de delegados 
pode ser revogada, logo do informe razoado dirixido ó titor ou titora, pola maioría absoluta dos 
alumnos do grupo que os elixiron. Neste caso, procederase á convocatoria de novas eleccións 
nun prazo de quince días de acordo co establecido no apartado anterior.  
 
Art1 89 

A xunta de delegados terá as seguintes funcións: 
a.-  Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do 
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instituto por iniciativa propia ou por petición daquel.  
b.-  Informar ós representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos 

problemas de cada grupo ou curso. 
c.-  Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar 

sobre os tema tratados nel, e das confederacións, federacións estudiantís e organizacións xuvenís 
legalmente constituídas.  

d.-  Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste.  
e.-  Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do 

ámbito da súa competencia.  
f.-  Informar ós alumnos e alumnas do centro da actividades da xunta de delegados.  
g.-  Formular propostas ó xefe ou xefa de estudios para a elaboración dos horarios e ó 

xefe ou xefa de departamento de actividades complementarias e extraescolares para a organiza-
ción das mesmas.  

h.-  Debate-los asuntos que vaia trata-lo Consello Escolar no ámbito da súa competencia e 
elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 
 
Art1 90 

Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos 
órganos de goberno do Instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, 
especialmente, no que se refire a: 

a.-  Celebración de probas e exames.  
b.-  Establecemento e desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares. 
c.-  Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento 

das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do instituto.  
d.-  Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do rende-

mento académico dos alumnos e alumnas.  
e.-  Proposta de sancións ós alumnos e alumnas pola comisión de faltas que leven 

aparellada a incoación de expediente.  
f.-  Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto.  
g.-  Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico ós alumnos e alumnas.  

 
Art1 91 

Corresponde ós delegados de grupo:  
a.-  Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións.  
b.-  Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que 

representan.  
c.-  Fomenta-la convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo.  
d.-  Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu bo 

funcionamento.  
e.-  Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.  

 
Art1 92 

1. Os delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como 
voceiros dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente.  

2. 0 xefe ou xefa de estudios facilitará á xunta de delegados un espacio adecuado para que 
poida celebra-las súas reunións.  
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12.- Normas de convivencia 
 

12.1.- Introducción 
Art1 93 

1.- As normas de convivencia do Centro están constituídas polas disposicións contidas 
neste regulamento e especialmente polo respecto ós dereitos de tódolos membros da comunidade 
educativa e o cumprimento das súas obrigas 

2.- Tódolos membros da comunidade educativa están obrigados a velar polo cumprimento 
das normas de convivencia. 

3.- As conductas contrarias ás normas de convivencia serán valoradas tendo en conta a 
situación e as condicións do alumno respecto ó incidente analizado. 
 
Art1 94 

1.- As correccións a aplicar polo incumprimento das normas de convivencia haberán de 
ter un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto ós dereitos do resto dos 
membros das comunidade educativa e tenderán a mellorar as relacións entre tódolos membros da 
comunidade. 

2.- Na corrección das conductas contrarias ás normas de convivencia terase en considera-
ción o seguinte: 

a.-  Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación 
b.-  Non poderán impoñerse correccións contrarias á integridade física nin a dignidade 
persoal do alumno. 
c.-  A corrección será proporcional á falta cometida, contribuirá a mellora do seu proceso 
educativo e terá en conta a idade e as circunstancias persoais, familiares e sociais do 
alumno. 
d.-  Á hora de aplicar medidas correctoras terase en conta a existencia de circunstancias 
atenuantes e agravantes: 

1.-  Terán a consideración de circunstancias atenuantes: 
a.-  O recoñecemento espontáneo da incorrección da conducta 
b.-  A falta de intencionalidade e a novidade no feito 

2.-  Terán a consideración de circunstancias agravantes: 
a.-  A premeditación e a reiteración 
b.-  Causar danos, inxurias ou ofensas ós compañeiros de menor idade ou 
ós compañeiros novos no Centro. 
c.-  Calquera acto que produza discriminación contra algún membro da 
comunidade educativa. 
d.-  A publicidade, intencionalidade e ausencia de recoñecemento da 
autoría. 

 
Art1 95 

As correccións contidas neste regulamento referiranse tanto ós actos realizados no recinto 
escolar como ós realizados fóra do mesmo, sempre que estean relacionados coa vida escolar e 
afecten ós seus compañeiros ou ós outros membros da comunidade educativa. 
 
 

12.2.- Tipificación de conductas contrarias ás normas de convivencia 
Art1 96 
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As conductas contrarias ás normas de convivencia poderán ter a consideración de leves, 
graves e moi graves. 
 
Art1 97 

Terán a consideración de faltas leves: 
1.- Perturbar levemente o normal desenvolvemento das actividades do centro 
2.- Incumprir as obrigas recollidas neste regulamento 
3.- Non respectar os dereitos dos demais membros da comunidade educativa 
4.- Usar indebidamente o material didáctico, o material moble e inmoble do Centro e as 
pertenzas dos demais membros da comunidade educativa. 
5.- Falta de puntualidade 

 
Art1 98 

Terán a consideración de faltas graves: 
1.- Os actos de carácter grave tipificados no artigo anterior 
2.- A reiteración na comisión de faltas leves  
3.- Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa contra os demais membros da comunidade 
educativa. 
4.- A agresión física non grave ós compañeiros ou compañeiras 
5.- Os danos causados intencionadamente nas instalacións ou pertenzas do Centro ou dos 
demais membros da comunidade educativa, así como ou seu furto ou roubo 
6.- A tenencia, dentro do recinto escolar, de obxectos non relacionados coa actividade 
docente e susceptibles de causar danos ás persoas e instalacións. 
7.- A negativa a acreditar a súa identidade cando lle fose requerida por persoal do Centro 
8.- A suplantación de personalidade ou falsificación de documentos 
9.- A saída do recinto escolar, en horas lectivas, sen permiso ou autorización 

 
Art1 99 

Terán a consideración de faltas moi graves: 
1.- A reiteración de faltas graves nun mesmo curso académico 
2.- Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa graves contra os membros da comunidade 
educativa. 
3.- A agresión física ou moral ó persoal do Centro 
4.- A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa 
ou a discriminación grave por calquera dos motivos enumerados no presente regulamento 
5.- A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificacións ou subs-
tracción de documentos académicos. 
6.- Danos graves causados polo uso indebido e intencionado nos locais, material ou 
documentos do Centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa. 
7.- Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do Centro 
8.- O uso, dentro do recinto escolar, de obxectos non relacionados coa actividade docente 
e susceptibles de causar danos ás persoas e instalacións. 
8.- As actuacións prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa, ou a incitacións ás mesmas. 
9.- O consumo, distribución ou venda de substancias tóxicas dentro do recinto escolar 
10.- O incumprimento grave das sancións impostas. 
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 12.3.- Medidas correctoras 
Art1 100 

1.- Aquelas conductas contrarias ás normas de convivencia que non alcancen a considera-
ción de graves ou moi graves, poderán ser corrixidas polo Profesor dentro do desenvolvemento 
da actividade na que se produza, ben cunha amoestación privada ou pública, realización de 
tarefas extraordinarias, privación de saída ó recreo, etc. 

2.- Se se considera que existen circunstancias agravantes, amais do citado no parágrafo 
anterior o alumno deberá comparecer ante o Xefe de Estudios ou membro do equipo directivo de 
garda e explicar, por escrito, o motivo da sanción. Unha copia do parte pasarase ó Titor e outra 
deberá ser devolta ó Profesor que, se é o caso, deberá rectificar o expresado polo alumno nun 
informe escrito detallado. O Titor ou Titora do alumno informará destas sancións ós pais ou 
titores do alumno a lo menos no apartado de observacións do boletín de cualificacións. 

3.- Cando as conductas tipificadas no parágrafo anterior se repitan tres veces, poderán ser 
consideradas como faltas graves e sancionadas de acordo con expresado no artigo seguinte. 
 
Art1 101 

Aquelas conductas consideradas como graves poderán ser corrixidas con: 
a.-  Realización de tarefas en horario non lectivo 
b.-  Reparación, reposición ou abono do importe dos danos causados ás instalacións ou 

material do Centro ou pertencente a outros membros da comunidade educativa 
c.-  Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias 
d.-  Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha semana 
e.-  Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de 

tres días 
f.-  Suspensión do dereito de asistencia ó Centro por un prazo máximo de tres días 

 
Art1 102 
 
            As correccións previstas para as faltas graves poderán ser aplicadas polo Profesor (aparta-
do a), polo Titor (apartados a, b, c), o Xefe de Estudios (apartados a,b,c,d) e o Director ( 
apartados a, b, c, d, e, f). A comisión de tres faltas graves será considerada como unha falta moi 
grave e poderá ser sancionada de acordo co previsto no artigo seguinte. 
 
Art1 103 

Aquelas conductas consideradas como moi graves poderán ser sancionadas con: 
a.-  Cambio de grupo 
b.-  Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período entre 5 e 14 

días. 
c.-  Suspensión do dereito de asistencia ó Centro por un período entre 3 e 29 días. 
d.-  Cambio de Centro 

 
Art1 104 

“O Director imporá as sancións previstas no artigo anterior segundo o procedemento 
previsto na lexislación vixente e nos Artigos 6.k e 33. f deste Regulamento de Réxime Interior. 
Excepcionalmente, ó iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrucción, o 
Director, por decisión propia, ou a proposta, se é o caso, do instructor, poderá adoptar as medidas 
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provisionais que estime convenientes e que poderán consistir no cambio temporal de grupo, na 
suspensión do dereito de asistencia ó Centro ou a determinadas clases ou actividades por un 
período non superior a cinco días. 
 
Art1 105 

Só se poderán incoar expedientes disciplinarios cando existan indicios fundados da 
comisión dunha falta gravemente prexudicial para a convivencia no Centro. A instrucción do 
expediente levarase a cabo por un profesor ou profesora do Centro nomeado polo Director que se 
elixirá a chou entre os membros do Claustro, excluídos os membros do equipo directivo, o titor 
do alumno, os profesores que lle imparten clase e aqueles que xa teñan participado como instruc-
tores nos dous últimos anos. 
 
Art1 106 

A incoación do expediente comunicarase ós pais ou titores legais do alumno e á Inspec-
ción educativa. O alumno, e no seu caso os pais ou representantes legais, poderán recusar o 
instructor ante o Director cando da súa conducta ou manifestacións poda inferirse falta de obxec-
tividade na instrucción do expediente. 
 
Art1 107 

Instruído o expediente, darase audiencia ó alumno e, se é menor de idade, ós pais ou 
representantes legais, comunicándolles, en todo caso, as conductas que se lle imputan e as medi-
das de corrección que se propoñen. A resolución do procedemento producirase no prazo máximo 
dun mes dende o inicio do mesmo, e contra dita resolución  poderá interpoñerse recurso 
ordinario ante o Delegado Provincial da Consellería de Educación. 
 
 12.4.- Faltas de asistencia 
Art1 108 

1.- O estudio constitúe un deber básico dos alumnos e concrétase na obrigación de asistir 
a clase con puntualidade, participar nas actividades orientadas ó desenvolvemento dos plans de 
estudios e cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do 
centro. 

2.- Tódolos profesores e profesoras teñen obriga de controlar a asistencia dos alumnas e 
alumnas ás clases. A tal efecto, da forma que se estableza cada ano ó comezo do curso, pasará 
parte das faltas anotadas ó titor ou titora de cada grupo. 

3.- O titor ou titora de cada grupo debe controlar e comunicar ós pais ou representantes 
legais dos alumnos e alumnas as faltas a clase dos seus fillos e fillas. Isto farase periodicamente a 
través do Boletín de faltas. Pero cando o alumno ou alumna leve acumuladas 4/3/2 faltas inxusti-
ficadas ás clases dunha materia de 4/3/2 horas semanais respectivamente, considerarase que é 
unha falta leve, que será corrixida cunha amoestación por escrito, que se comunicará ós pais. Se 
acumula por este motivo tres amoestacións por escrito nun mesmo curso escolar, considerarase 
que é unha falta grave, e, nese caso, a Xunta de avaliación do grupo, estudiando particularmente 
cada caso, poderá considerar que é imposible avalialo, o que significará a valoración negativa do 
seu aproveitamento escolar. 

4.- Se despois desa corrección o alumno ou alumna segue a  reincidir nas faltas a clase, e 
se hai problemas de matriculación no Centro para o curso seguinte, o Consello Escolar, anali-
zando individualmente cada caso, poderá propoñer á Administración que lle ofreza unha praza 
escolar noutro centro. 
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5.- O Consello Escolar determinará puntualmente se a falta a clase dos alumnos por 
razóns xerais e comunicadas previamente pola Xunta de Delegados non deba ser obxecto de 
corrección, debendo adoptar as medidas necesarias para que esta situación non repercuta no 
rendemento académico dos alumnos. 

6.- A falta a clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación 
correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. A parte das correccións 
que se adopten no caso das faltas inxustificadas, a xuízo do titor, cómpre establecer os sistemas 
extraordinarios de avaliación previstos para estes alumnos. 
 
Art1 109 

1.- A xunta de avaliación será a que decida si un alumno ou alumna perdeu ou non o 
dereito a avaliación continua. A reunión será convocada polo Director do centro previa solicitude 
do Titor. Si a xunta de avaliación decide que o alumno ou alumna perdeu o dereito a avaliación 
continua o procedemento para a avaliación extraordinaria será o seguinte: 

a.-  No caso de alumnos de bacharelato serán cualificados cun  un (1) en xuño e 
realizaran a proba extraordinaria en setembro co resto dos alumnos. 

b.-  No caso dos alumnos de Secundaria Obrigatoria, despois do segundo apercibimento 
poñerase en coñecemento do Servicios Sociais do Concello para que este tome as medidas opor-
tunas e os departamentos fixarán nos seus proxectos didácticos anuais as actividades e/ou probas 
que deberán realizar os alumnos. 
 
 12.5.- Saídas do Centro 
 

O regulamento orgánico dos Institutos de Educación Secundaria establece como compe-
tencia do Consello Escolar regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre 
clases ou en períodos de lecer do alumando do Centro. 
 
Art1 110 

1.- Só se permitirá a saída do centro ós alumnos de Bacharelato e Ciclos Formativos que 
presenten unha autorización escrita confirmada dos pais ou titores legais, nos períodos de recreo 
ou na última hora da mañá ou da tarde se non teñen clase. O resto do tempo deberán permanecer 
no centro aínda que falte o profesor da área ou materia correspondente (neste caso deberán estar 
atendidos polos profesores de garda). 

2.- Os alumnos da ESO en ningún caso poderán abandonar as dependencias do Centro en 
horario lectivo; só excepcionalmente, e previa autorización por escrito de seus pais ou titores 
legais, o titor ou o Xefe/a de estudios poderá autorizarlles a saída. 

3.- A saída sen permiso ou autorización do recinto escolar en horario lectivo será 
considerada como unha falta grave e poderá acarrear as sancións previstas neste regulamento 
para ese tipo de faltas. 
 

12.6.- Dereito de folga 
 
Art1 111 

O alumnado ten dereito a manifestar as súas discrepancias con respecto das decisións 
educativas que lle afectan. Cando as discrepancias revistan carácter colectivo deberán ser canali-
zadas a través dos seus representantes. Unha vez que se consideren esgotadas as canles negocia-
doras e de reclamación os alumnos do segundo ciclo da E.S.O. , Bacharelato, Programas de 
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Garantía Social e Ciclos Formativos, poderán exercer o dereito de folga. 
 
Art1 112 

A convocatoria de folga deberá reunir os seguintes requisitos: 
1.- Os representantes dos alumnos e alumnas, legalmente elixidos, presentarán perante o 

Director ou Directora un escrito onde se expliquen os motivos da convocatoria e a súa duración; 
a presentación farase, a lo menos, con corenta e oito horas de antelación (excepcionalmente 
poderá admitirse con vintecatro horas de antelación se se xustifica a urxencia). 

2. Darase un prazo de 48 horas para que os alumnos presenten autorización dos pais para 
  dar a falta por xustificada 

 
 
Art1 113 

1.- A falta colectiva a clase sen mediar convocatoria de folga será considerada como unha 
falta grave e poderá ser obxecto de sanción non termos que se indican no presente regulamento. 

2.- Cando o alumnado estea en folga, o profesorado terá que cumprir igualmente o seu 
horario no centro, tanto se ten alumnos ós que atender (por non participaren na folga) como se 
non hai ningún. 
 
Art1 114 

En todo caso, a asistencia a exames, controles ou probas establecidas con anterioridade á 
convocatoria será obrigatoria, salvo acordo en sentido contrario entre o profesor/a e os 
alumnos/as.  

 
13. - Programa de Gratuidade de Libros de Texto 
 

Artº 115 
 
1.-A Dirección, no ámbito das súas competencias, asumirá as funcións e 

responsabilidades propias da prestación do programa de gratuidade de libros de texto para que se 
estenda ao alumnado. 

 
2.- No seo do Consello Escolar poderá constituirse unha Comisión de seguimento, 

integrada por representantes dos distintos sectores da comunidade educativa, coa finalidade de 
coordinar e colaborar en todas as actuacións necesarias para o desenvolvemento do programa. 

 
3.-O profesorado deberá ter preparadas actividades alternativas ao libro de texto para 

empregar na aula durante os primeiros días do curso en previsión de posibles demoras na entrega 
dos libros. Cando  ditas actividades impliquen a realización de fotocopias, estas non suporán 
custo ningún para o alumnado. 

 
Artº 116 

 
-O alumnado beneficiario deste programa quedará obrigado a conservar en perfecto 

estado os libros de texto entregados e a devolvelos ao centro cando se lle  solicite. Se os libros 
están estragados e a deterioración é imputable directamente ao alumno/a, o centro requerirá aos 
pais ou titores para que aboen o importe dos libros ou ben os repoñan. 



 
 

I.E.S. “FERNANDO ESQUÍO” – Regulamento de Réxime Interior 

38

 
-O imcumprimento das obrigas recollidas no punto anterior poderá dar lugar á non 

concesión da correspondente axuda para o curso seguinte. 
 

Artº 117 
 
A aplicación das medidas recollidas nos Artº 115 e 116 quedará sempre suxeita ao 

disposto na lexislación que a tal efecto se desenvolva. 
 


